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Tartu on üks parima elukeskkonnaga linnu maailmas
Maineka
rahvusvahelise
konkursi
LivCom Awards lõppvoorus tunnustati 75 000-150 000 elanikuga linnade
hulgas parima elukeskkonnaga linnade
kategoorias teise koha ehk hõbeda vääriliseks Tartu linn.
Konkursi
LivCome
Awards
(International Awards for Liveable
Communities) žürii tunnustas Tartut
kõigi eluvaldkondade kvaliteetse ja innovaatilise arendamise eest ning julgete
otsuste eest kestliku linnaruumi kujundamisel. Tartu linna finaalesitluse tegid
Roomas Tor Vergata ülikoolis Tartu
linnaarhitekt Tõnis Arjus ja linnavarade
osakonna analüütik Kaspar Alev. Otsus
tehti teatavaks eile õhtul.
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on
selle auhinna näol tegemist väga suure
rahvusvahelise tunnustusega. “Oleme
aastaid pingutanud selle nimel, et meie
inimestel oleks Tartus hea elada ja et see
oleks nende jaoks maailma parim koht.
Seda suurem on rõõm, et Tartut märgatakse ka väljastpoolt,” sõnas linnapea.
Tartu osales konkursil parima elukeskkonnaga linnade kategoorias, kus hinnati avaliku ruumi, linna ajaloo ja kultuuri
ning aktiivsete eluviiside väärtustamist,
samuti keskkonnakaitset, elanike kaasamist ning kestlikku planeerimist ja linna
juhtimist.
Konkurss oli tihe, rahvusvahelisele elamisväärsemate linnade preemiale kandideeris üle saja linna, millest finaali
valiti 22. Tartu osales konkursil korraldajate kutsel.
Sama kategooria esikoha pälvis USA
Minnesota osariigi linn St. Cloud.
Suuremate linnade kategoorias pälvis
esikoha Lissabon. Väikelinnade kategoorias võitis pronksi Haapsalu.
Konkurss LivCom Awards toimub
juba aastast 1997. www.livcomawards.
com<http://www.livcomawards.com>

Auhinnagalal. Vasakul analüütik Kaspar Alev, paremal linnaarhitekt Tõnis Arjus
Tartu auhinda vastu võtmas. Foto erakogust.

KOLM METSANDUSTOETUSTE
INFOPÄEVA
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
korraldab
Maaeluministeeriumi
tellimusel
ja
koostöös
SA
Erametsakeskusega jaanuaris kolm
metsandustoetuste infopäeva:
* 21. JAANUAR TALLINNAS –
Teaduspargi Tehnopol Mustamäe
konverentsikeskuse saalis SATURN
(Teaduspargi 6/1, TALLINN);
* 23. JAANUAR TARTUS – EMÜ
Metsamaja ringauditooriumis 1A5
(F.R.Kreutzwaldi 5, Tartu);
* 28. JAANUAR PÄRNUS – Pärnu
Kutsehariduskeskuse auditooriumis
B303 (Niidupargi 12, Pärnu).
Infopäevad on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse
konsulentidele ning asjaomastele
ametnikele ja töötajatele.
Räägitakse nii investeeringutoetusest metsaala arengusse ja metsade
elujõulisuse parandamisse (MAK
meede 8) kui ka siseriiklikest toetustest.

PÄEVAKAVA
13:30 – 14:00 Tervituskohv
14:00 – 14:15 Toetuste ülevaade, MAK 2021-2027 - Kristiine
Hindriks, Maaeluministeerium
14:15 – 15:30 Toetuste saamise tingimused, taotluste esitamine ja taotluste menetlemine - Triin Karin, SA
Erametsakeskus
15:30 – 15:50 Kohvipaus
15:50 – 16:30 Toetuste kohapealne kontroll - Gunnar Reinapu, SA
Erametsakeskus
16:30 – 17:10 Puiduturg ja -hind – AS
Metsä Forest tegevdirektor Enn Sapp
(Tallinnas), Eesti Puidumüügikeskus
tegevjuht Einar Rannula (Pärnus),
lektor täpsustamisel (Tartus).
17:10 – 17:30 Küsimused, arutelu,
kokkuvõtted - Kristiine Hindriks
Infopäeval osalemiseks saab registreeruda kuni 15. jaanuarini, 2020.
Anniki Leppik, SA Erametsakeskus
kommunikatsioonijuht
Tel 5309 8907
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Detsembrikuu tegemisi Lepatriinu lasteaias
Ühe väga ilusa laulu sõnad ütlevad: “Jõuluvalgust, heade
mõtete algust!”
Algas detsember - aasta viimane kuu. Jõuluootuste aeg, päkapikkude ja jõuluvana ootamise aeg ja samas nii kibekiire
aeg lasteaias. Aeg on see, mida meil kipub ikka nappima.
Soovitatakse ju ikka, et “võta aega”!
Meie oma armsas Lepatriinu lasteaias leidsime aega KÕIGE
jaoks!
Esimese advendi hommikul ootasid meid lasteaia väravas
päkapikud Inga ja Liina, kes jagasid piparkooke ja häid soove. See on väga vahva traditsioon - teeb kohe varahommikul tuju heaks! Üllatused jätkusid sel hommikul ka majas.
Päkapikud käisid meid akna taga piilumas ja Kaisutriinude
rühm üllatas meid oma imelise advendinäidendiga.
Detsembris toimus meil majas kaks väga huvitavat töötuba. Esimeses töötoas tegid õpetajad looduslikust materjalist imeilusad suured päkapikud ja teises töötoas juhendas
õpetaja Piret meid tegema tõeliselt kauneid postkaarte. Ise
tehtud ilu - milline väärtus ja saamisrõõm!
Jõulukuusse mahtus ka kuue meie töötaja sünnipäev, mida
tähistasime üheskoos stiilipeoga “muinasjutt”. Pidu oli väga
glamuurne - kohal olid printsessid, päkapikud, kuradid,
Punamütsike koos Hundi ja vanaemaga, Miki Hiir ja palju metsloomi. Selle uhke peo sisse mahtus ka meie armsa
Aino juubel, kes on meie südameid soojendanud siin lasteaias juba pikki-pikki aastaid.
Jõudsime pidada ka jõulupeo Uhti kõrtsis, kus tutvusime
kõrtsi ajalooga, osalesime trühvlite valmistamise töötoas ja
lustisime mänge mängides. Lasteaiaõpetajad ei saa ka vabal
ajal ilma mänguta - mäng toidab alati meie hinge!
Lasteaias toimus ka jõulukampsunite kandmise päev, kus
valmistasime lastele terve päeva jooksul lihtsalt rõõmu
oma toredate kostüümidega.
Ja siis oligi käes see aasta oodatuim aeg - jõulupeod ja jõuluvana. Lapsed olid elevil, valmistasid ette näidendeid ja
luuletusi. Õpetajad olid samuti elevil - kuidas kõik õnnestub? Tänaseks on elevuste aeg läbi ja võime uhkusega öelda
- meil olid nii muinasjutulised näidendid. Meil käisid nii
vinged ja ägedad jõuluvanad - mõnel olid isegi võluvõimed.
Enne jõuluaega leidsime veel tahtmist lastele saalis kinohommik korraldada. Kuna on lasteaia sünnipäeva aasta,
siis ettekandele tuli film “Lepatriinude jõulud”
Kõigi nende tegemiste jaoks leidsime me aega. Ja aega jääb
meil ka oma perede ning hingetõmbe jaoks.
Vanasõna ütleb: Kes teeb, see jõuab. Selleks aastaks on aeg
otsad kokku tõmmata. Imelist jõuluaega kõigile!
Uued toredad tegemised juba uuel aastal.
Õnnetriinu õpetaja Kristina

Fotod erakogust
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Tartu aasta tegu
on rattaringluse
avamine
Tartu Linnavalitsuse ja ajalehe Tartu
Postimees ühisel konkursil “Tartu aasta
tegu 2019” hääletasid tartlased lõppeva
aasta tähtsaimaks teoks Tartu rattaringluse avamise.
Tänasel tunnustusüritusel raekoja saalis tänasid Tartu linnapea Urmas Klaas
ja Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar
Raba nii rattaringluse eestvedajaid kui ka
kõigi teiste 2019. aasta tähelepanuväärsemate tegude tegijaid.
Linnapea Urmas Klaasi sõnul muutis tänavune Tartu aasta tegu nii linnapilti kui
ka paljude tartlaste liikumisharjumusi.
“Mul on hea meel, et tartlased valisid aasta teoks just rattaringluse. See kinnitab, et
Baltimaade suurima rattaringluse rajamisega oleme teinud veel ühe olulise sammu
tartlaste elukeskkonna arendamiseks ja
meie inimesed hindavad seda. Kogu selle
aasta tegude nimekiri on tähelepanuväärne, kõik need teod rikastavad märgatavalt
nii meie vaimuelu, kultuurikalendrit kui
ka linnaruumi,” lisas linnapea.
Tartu rattaringlus avati 8. juunil ja saavutas tartlaste hulgas kohe suure populaarsuse. Tänaseks on rattaringluse ratastega
sõidetud ligi 2 miljonit kilomeetrit ja tehtud üle 700 tuhande sõidu.
Tartlased pidasid 2019. aastal olulisemateks kordaminekuteks veel järgmisi tegusid:
• Vallo Toomla dokumentaalfilm
«Marju Lepajõe. Päevade sõnad»
• Variku kooli renoveerimine ja spordihoone ehitus
• Veepark Anne kanalil
• Uus bussiliinivõrk
• Rally Estonia
• Esimene Eesti rahvusatlas
• Elustamisaparaadid linnaruumis
• Tartu laulupidu
• Euroopa kultuuripealinna 2024 tiitel
Tartule
• Metallica kontsert Tartus
Kõikide nende tegude tegijad said täna
raekoja saalis Tartu linnapea Urmas
Klaasilt ja Tartu Postimehe peatoimetajalt
Rannar Rabalt kingituseks sellel jõuluajal
Tartu Valguskülas elanud kanapere munetud munakomplekti. Tartu rattaringluse
aasta teoks valimine tähistatakse kevadel
rattaringluse parklates vastava infoga.
Postimees ja Tartu linnavalitsus valivad

Rattaringluse avamine. Fotod: Kiur Kaasik
ühiselt Tartu aasta tegu juba 22. korda.
Kokku anti aasta teo valimisel tänavu üle
5000 hääle.
Senised Tartu aasta teod on olnud:
Vanemuise kontserdimaja (1998), Jaani
kiriku tornikiivri taastamine ning kirikukellad Peetrus ja Paulus (1999), korvpallimeeskonna TÜ/Delta Eesti meistritiitel
ja karikavõit (2000), Aura Keskuse avamine (2001), Treffneri kooli renoveerimine (2002), Turusilla ehitamine (2003),
tunnelkollektori Kesklinna-2 ehitamine
(2004), Jaani kiriku taastamine (2005),
hansalodja Jõmmu ehitamine (2006),
Athena konverentsi- ja kultuurikeskuse
ning Volga restorani taastamine (2007),
Tartu Ülikooli Kliinikumi uued ravihooned (2008), rahvusvahelise lennuliikluse taastamine Tartus (2009), kopsu
siirdamine Tartu Ülikooli kliinikumis
(2010), Ahhaa keskus (2011), Tartu vaksalihoone ootesaali valmimine (2012) ja
Lääneringtee ja Idaringtee esimese etapi
valmimine (2013) ja Võidu silla renoveerimine (2014), Ihaste silla ja idaringtee
teise etapi ehitamine (2015), Eesti Rahva
Muuseumi uue hoone ehitamine (2016),

Kaarsilla renoveerimine (2017) ja Tartu
apell, Emajõe kett ja teised kodanikualgatused, mis aitasid kaasa puidurafineerimistehase eriplaneeringu lõpetamisele
(2018).
Aasta teo hääletajate vahel loositi välja ka
Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Postimehe
kingitused.
Linnavalitsuse kingituse saavad Katrin
Kiisler, Epp Krosmann, Andri Küüts,
Karin Maido, Marge Nelk, Merit Otisalu,
Joosep Raudsepp, Helina Tamman, HediLiis Toome ja Tõnis Türna.
Tartu Postimehelt saavad Postimehe kirjastuse avaldatud raamatu Heli Ilumets,
Ene Kaart, Luule Kaasik, Enn Lillemets,
Anu Peterkop, Maia Rüütli, Ülo Sarap,
Aino Sirkel, Auli Tinno ja Liivi Tõruke.
Kingitused saab kätte tööpäeviti Tartu
raekoja esimesel korrusel asuvast infokeskusest.
Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361
221, 513 5145.
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Tartu käesoleva aasta eelarve on
208 miljonit eurot
Volikogu võttis vastu Tartu linna
2020. aasta eelarve, mille suurus on
208 059 095 eurot.
2020. aasta eelarve keskmes on haridus, parem elu- ja ettevõtluskeskkond,
mitmekesised ja kvaliteetsed sotsiaalteenused ning Tartu 2024 Euroopa
kultuuripealinna
ettevalmistused.
Tõusevad haridus-, sotsiaal- ja kultuuritöötajate palgad ning luuakse uusi
sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.
Tartu põhitegevuse tuludeks (maksud,
kaupade ja teenuste müük, toetused
ja muud tegevustulud) on järgmisel
aastal planeeritud 170,7 miljonit eurot. Tulud ületavad kulusid 10,2 miljoni euro võrra, sellega jätkab Tartu
vastutustundlikku eelarvepoliitikat ja
täidab seaduse nõuet, et eelarve põhitegevuse tulem peab olema aruandeaasta lõpul null või positiivne.
Linna peamised tulud on üksikisiku
tulumaks 91,5 miljonit, toetused riigilt
ja muudelt institutsioonidelt 55,8 miljonit, linnaasutuste kaupade ja teenuste müük 19,2 miljonit, maamaks 1,94
miljonit ning kohalikud maksud (parkimistasu, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks) 1,53 miljonit
Tartu põhitegevuse kulud on 160,5
miljonit eurot, sellest 57 protsenti ehk
91,5 miljonit eurot on hariduskulud.
Ühtekokku 4,3 miljonit eurot läheb
2020. aasta eelarvest linna lasteaedade, koolide, kultuuri- ja sotsiaalasutuste ning linnavalitsuse tööjõukulude
kasvuks.
Enne eelarve kinnitamist lükkas volikogu 12 poolt- ja 27 vastuhäälega
tagasi volikogu liikme Jüri Kõre (valimisliit Tartu Heaks) ettepaneku lõpetada lasteaiatasu seos riikliku palga
alammääraga ning viia see 2017. aastal
kehtinud tasemele (64,50 eurot kuus).
Volikogu enamuse hinnangul tagab

seos alampalgaga mingilgi määral linna ja lapsevanemate panuse proportsiooni säilimise alushariduse kulude
katmisel.
Tartus on lähtutud põhimõttest, et linnaeelarvest rahastatakse lasteaedade
tegevuskulusid ligi 80 ja vanema osaluse arvelt ligi 20 protsendi ulatuses,
kuid 2020. aastaks langeb vanemate
osalusprotsent alla 17. Tartu lasteaiatasu suurus on 15 protsenti eelneva
aasta alampalgast, seega on järgmisel
aastal tasu suurus 81 eurot.
Linna investeerimistegevuse tulud
(põhivara müük, põhivara soetuse
sihtfinantseeringud ja finantstulud)
on 11,5 miljonit eurot, kulud 39,8
miljonit. Investeeringud kaetakse 81
protsendi ehk 32,3 miljoni euro ulatuses linna vahenditest ning 19 protsendi ehk 7,4 miljoni ulatuses toetustest.
Haridusvaldkonna investeeringuteks
on kavandatud ligi 14 miljonit eurot
ehk 35 protsenti kõigist investeerimiskuludest. Suurimad objektid on
Annelinna gümnaasiumi ja Pääsupesa
lasteaia remont, lisaks remonditakse
veel mitme lasteaia rühmaruume ning
algab Kroonuaia kooli projekteerimine.
Majanduse valdkonda investeeritakse ligi 13 miljonit eurot. Valmivad
mitmed
kergliiklusteed,
jätkub
Vanemuise ja Ülikooli tänava remont,
algab Riia tänava viadukti ja tunnelite
ehitus ning Mõisavahe änava üheksakorruseliste majade ümbruses luuakse paremad parkimistingimused.
Täiendavaid investeeringuid tehakse
ühistranspordi ja väga populaarse
rattaringlussüsteemi arendamiseks,
suuremat tähelepanu saavad linna rohealad ja pargid.
Kultuur, sport ja vaba aeg saab investeeringuid 4,6 miljonit eurot.
Peamised eesmärgid on seotud 2024.

aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlivõidu ja programmi ettevalmistamisega, samuti jätkatakse südalinna
kultuurikeskuse projekti ettevalmistamist. Algab Annemõisa jalgpalli sisehalli ehitus, Annelinna rajatakse ka
uus mängu- ja spordiväljak, ehitatakse
lodjakoda.
Sotsiaalvaldkonna investeeringud on
3,2 miljonit eurot. Tüve tänavale rajatakse välistoetuse abil kaks munitsipaal üürimaja, algab Nõlvaku tänava
hooldekodu projekteerimine, kohandatakse puuetega inimeste eluruume.
2020. aastal plaanib linn laenata 18,9
miljonit eurot, millest 7,8 miljonit kulub finantskohustuste refinantseerimiseks ja 11,1 miljonit uute investeeringute rahastamiseks.
Tartu eelmine eelarve oli kinnitamisel
192,1 miljonit eurot, mais võttis volikogu vastu 12,8 ning oktoobris 3,1
miljonilise lisaeelarve.
2020. aasta eelarve kinnitamist toetas
37, vastu oli 2 volikogu liiget.
Lisainfo:
abilinnapea Monica Rand, 736 1163,
521 1464
rahanduskomisjoni esimees Toomas
Kapp, 504 3415
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Kirjanduslinn soovitab: Kaisa Kuslapuu ja

“Elu alles ees”

Kirjanduslinn Tartu jagab uue aasta
esimest lugemissoovitust, milleks on
Romain Gary (Émile Ajari) teos “Elu
alles ees”. Raamatut soovitab on Kaisa
Kuslapuu - noor muusik ja luuleprõmmu Eesti meister aastal 2019.
Kaisa Kuslapuu jagab oma elamust
raamatust, milleks on kaasahaaravalt
heaoluühiskonna varjukülgedest kõnelev “Elu alles ees”. Teose autor on
Romain Gary (Émile Ajar) ja selle on
tõlkinud Tõnu Õnnepalu. Émile Ajari
nimelist kirjanikku ei ole keegi oma
ihusilmaga näinud. Ka mitte kirjastus,
kes Prantsusmaal käsikirja avaldas.
Kuid 1980. aasta lõpul valis vabasurma tuntud kirjanik, kineast ja diplomaat Romain Gary ning aasta hiljem
ilmub tema “testament”, raamat pealkirjaga “Émile Ajari elu ja surm”. See

teeb ka mõistetavaks, miks raamatul
on kaks autorinime.
Kaisa põhjendab oma valikut nii: “Elu
alles ees” on kirjutatud läbi lapse silmade ja iga selline lugu mõjub mulle
eriliselt: meenutab lapsepõlve lemmikraamatute tegelasi elavalt oma
lugusid jutustamas. Aga selles raamatus on peategelane näinud paljut,
mille lähedale laps ei peaks sattuma.
10-aastast Momot iseloomustab tugev
sisemonoloog ja teravus, samas ka ootamatult empaatiline suhtumine kõigesse, millega ta peab II maailmasõja
järgses Pariisis rinda pistma - eelkõige oma kasu(vana)ema proua Rosa 7.
korruse korteris.”

Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade hulka,
millega on võetud sihiks pöörata linnas suuremat tähelepanu raamatute
ja kirjasõnaga seonduvale. Teiste soovitustega saab tutvuda siin<https://
www.tartu.ee/et/unesco-kirjanduslinn>, suuremat inspiratsiooni saab
Tartu linnaraamatukogu lugemissoovituste blogist<https://lugemissoovitus.wordpress.com/>.

Raamatu andis 2001. aastal välja Avita
Kirjastus Europeia sarjas.

Lisainfo: Kristel Kalda, kultuuriosakonna kultuuriteenistuse juhataja, tel
528 8746.

Järgmisena, 1. veebruaril jagab oma
lugemiselamust ehtekunstnik ja Tartu
Ülikooli vabade kunstide professor
Kärt Summatavet.

Tartu linnaliinibussid sõidavad rohegaasiga
Alates selle aasta 1. jaanuarist sõidavad Tartu linnaliinide
kõik 64 bussi taastuvkütusega - biometaani ehk rohegaasiga
Tartu on üks vähestest keskmise suurusega linnadest
Euroopas, kus linna kogu ühistranspordisüsteem on viidud
üle taastuvkütusele.
Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul võimaldab rohegaasi kasutusele võtmine muuta meie ühistranspordi
äärmiselt keskkonnasõbralikuks. „Tartu suur eesmärk on
transpordist tuleneva keskkonnamõju vähendamine ning
biometaani kasutuselevõtt võimaldab meil astuda selles suunas pika sammu edasi. Puhas, inimsõbralik ja jätkusuutlik linnakeskkond on olnud Tartus prioriteediks
juba mitu kümnendit ja on seda ka täna ning edaspidi.“
Tartu linnaliinide busse varustab biometaaniga energiaettevõte Alexela ja seda Tartus Ringtee 25 aadressil asuvas
piirkonna suurimas avalikus gaasitanklas.
“Biometaanile ei ole keskkonda silmas pidades täna transpordisektoris paremat alternatiivi. Eriliseks teeb biometaani veel see, et seda toodetakse Eestis kohapeal. Nii saame
selle kodumaise taastuvkütusega vähendada imporditavate vedelkütuste mahtu, hoida töökohti Eestis ja toetada
maapiirkondi,” sõnas AS Alexela juhatuse esimees Aivo
Adamson. “Nii äri- kui erakliendi motivaatoriks gaasiliste-

le kütustele üleminekul on kindlasti ka rahaline sääst,” lisas
Adamson.
Eeloleval suvel plaanitakse Ilmatsalus käivitada biometaani
tootmine ja selle tehase toodang tarvitatakse olulises osas
ära Tartu linnaliinibussides. See on hea näide, kuidas piirkondlike biojäätmete ümbertöötlemine võimaldab arendada keskkonnasõbralikke teenuseid samas piirkonnas ning
luua „rohelisi“ töökohti.
Rohegaasi ehk biometaani toodetakse biogaasist. Biogaas
on käärimisprotsesside tulemusena eralduv gaas, mis on
meie elukeskkonna tavapärane osa, koosnedes peamiselt
metaanist ja süsihappegaasist.
Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis
stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab vähendada saasteainete emissiooni transpordisektoris ja samuti parandada Eesti energiajulgeolekut.
Biometaani kasutuselevõttu Tartu linnaliinide bussides toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist ca 2,2 miljoni euroga.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus
Tamm, tel 5850 6742; abilinnapea Raimond Tamm, tel 515
4738.
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Tartu tunnustas
aasta parimaid
sportlasi

KLUBI
20. jaanuar 2020

Eelmise aasta lõpul tunnustati ja tänati Dorpati konverentsikeskuses Tartu parimaid sportlasi ja treenereid.
Tartu linna 2019. aasta parimateks sportlasteks valiti teist aastat järjest veemotosportlane Rasmus
Haugasmägi ja vehkleja Julia Beljajeva. Aasta
noorsportlase tiitli said Madis Mihkels ja Anna
Gret Asi, aasta võistkonnaks nimetati Cycling Tartu
jalgrattameeskond. Aasta treeneri tiitli pälvis Üllar
Põvvat ja aasta sporditeoks valiti Liikuma Kutsuva
Kooli projekt.
Tartu Spordiliit tunnustas erinevate spordialade parimaid ja jagati välja ka Tartu Kultuurkapitali Neinar
Seli sihtkapitali spordistipendiumid.
Lisainfo: Veljo Lamp - sporditeenistuse juhataja, epost: Veljo.Lamp@raad.tartu.ee Tel 516 7559.
Vt pildigaleriid: https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-tunnustas-aasta-parimaid-sportlasi

kell 15.00-16.30

Pidulik aasta algus,
külas ansambel Viisikera
Hans Murrandi juhendamisel

H E A D A A S TAT !

Ilmatsalu huvikeskuse kaminasaalis, Järve tee 8
Bussiring soovijatele! Palun teata osalemisest
17. jaanuariks 53300049 Mai

RAHINGE RÜBLIKUD, ehk Rahinge küla
lapsed, kes koolis veel ei käi, ootavad
enda seltsi uusi kaaslasi koos emmedeissidega pühapäeva pärastlõunat veetma.
PÜHAPÄEVAL 19. JAANUARIL KELL
16.00—18.00
RAHINGE KÜLAKATLAS
Enda osalemisest anna palun teada
Kerlyle tel. 5879 445

Fotod: Maria Kilk
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Jaanuar 2020

Lapsendaja-, hooldusja eestkosteperedele
toetavaid teenuseid
pakkuvate partnerite ring
on laienenud
Sotsiaalkindlustusamet sõlmis lepingud viie partnerorganisatsiooniga, kes osutavad edaspidi lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele toetavaid tugiteenuseid üle Eesti.
Teenused on peredele tasuta ja kättesaadavad kodukoha
lähedal.
Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse valdkonna juhi
Nadežda Leoski sõnul on pere, kes on võtnud kasvatada
lapse, kes mingil põhjusel ei saa elada oma sünniperes, teinud suure ja elumuutva otsuse. „Lapse kasvatamine pakub
kindlasti palju rõõmu, kuid sellel teekonnal võib perel olla
vaja ka tuge, et ennetada ja lahendada keerulisi olukordi,“
rääkis ta.
Varem pakkus peredele tugiteenuseid üks asutus – MTÜ
Oma Pere. Täna on koostööpartnerite ring laienenud viie
uue partneri võrra.
Põhja piirkonnas, Harju-, Rapla- ja Järvamaal pakuvad peredele psühholoogilist nõustamist, supervisiooni, grupinõustamist ja toetusgruppe MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla
Eesti Ühing. Mentorlust pakub Põhja piirkonnas MTÜ
Kasuperede Liit. Lõuna (Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Valga-,
Põlva- ja Võrumaal) ja Lääne (Pärnu-, Lääne-, Saare- ja
Hiiumaal) piirkonnas pakub nimetatud teenuseid MTÜ
Igale Lapsele Pere. Ida- ja Lääne-Virumaal pakuvad peredele tugiteenuseid MTÜ Virumaa Tugiteenused ja MTÜ
Maria ja Lapsed.

Lisainfot asendushoolduse tugiteenuste kohta ja piirkondlike koordinaatorite kontaktid leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt<https://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/asendushoolduse-tugiteenused>.
Kontakt:
Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht,
508 7370
Nadežda Leosk, sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse valdkonna juht

15. veebruar 2020

Vilditud susside
TÖÖTUBA

Ilmatsalu huvikeskuses, Järve tee 8
kell 10.00-17.00

Juhendaja tekstiilikunstnik
Keret Altpere
Kohtade arv piiratud!
Etteregistreerimine kuni kohti jätkub tel 53300049 Mai.
Maksmine kohapeal sularahas.

Osalustasu
10 eurot

„Tugiteenused pakuvad ühelt poolt võimalust jagada oma
kogemusi teiste peredega ning teisalt saada professionaalset
nõustamist,“ lisas Leosk. Tugiteenused on peredele tasuta ja
kättesaadavad kodukoha lähedal.
Lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele pakutakse viite
teenust – psühholoogiline nõustamine, supervisioon, mentorlus, grupinõustamine, toetusgrupp.
Psühholoogiline nõustamine aitab lahendada lapse kasvatamisega seotud küsimusi ja muresid ning saada professionaalset psühholoogilist nõu.
• Supervisioonis saab professionaalse nõustaja juhendamisel kogemusi läbi töötada.
• Mentorlus on kogemusnõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem, kes on läbinud ka ettevalmistava koolituse.
• Grupinõustamine on ühekordne ja seda viib läbi valdkonna ekspert lühikoolituse, kovisiooni, supervisiooni
või kogemuskohtumisena. Lisaks peredele oodatakse
osalema ka võrgustikutöötajaid: lastekaitsetöötajad, pedagoogid ja teised lapsega seotud inimesed.
• Toetusgrupp on rühmatöö meetodil nõustamine ja kogemuste vahetamine.

27. jaanuar 2020
Ilmatsalu huvikeskuses, Järve tee 8

Overloki lisataldade
töötuba kell 18.00-20.00
Juhendaja Marge Haug
Osalustasu 8 eurot. Ilmatsalu huvikeskuse õmblusringi
liikmetele tasuta. Lisainfo 53300049 Mai
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Tähtvere Elu

Hea lapsevanem* – tööotsija (alla 7-aastaste lastega)
Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima
minna ja millist ametit Sa soovid pidada?

KOOLITUSEL „Kuidas jõuda oma
unistuste töökohani“ (131 tundi), kus saad teada rohkem enda

Tule osalema tasuta praktilisel

võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
Oluline osa on siin eneseanalüüsil. Põhilised küsimused on: a) Mida on minul maailmale
pakkuda? b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis
mind huvitab? d) Kuidas arendada oma oskusi?
2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised aspektid tööandjaga kontakti
loomisel (väljendus-oskus, kehakeel ja välimus), suhtlemisoskuste arendamine ja meeskonnatöö.
3. Tööõigus (16 tundi)
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine, millele pöörata
tähelepanu lepingu sõlmimisel.
4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine, minu
võimaluste ja tugevuste sõnastamine, erinevad karjääriplaneerimise ja tööotsimismeetodid.
5. Arvuti kasutamine tööotsingul (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimaluste loomiseks,
minu kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.
6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1-2 korda nädalas. Tööklubis toimuvad harjutused ja arutelud erinevatel
teemadel: CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused tööturul, minu
parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine töö või koolituste kohta jne.
Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning
saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes juhendaja toel töötamine.
Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna erialasele kursusele.
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.

KOOLITUSE INFOTUND toimub 23.01.2019 kell 13.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
56 808 151 (Laura) või laura@jmk.ee
Asukoht: Sadama 1, AHHAA Teaduskeskus, II korrusel
Kohtumiseni!
* mittetöötav ja mitteõppiv vanem, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega
kodus viibinud

Projekti “Inspireeriv töö noortele” toetab Euroopa Sotsiaalfond ja partner vallad

Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna Tel 551 0131
e-post aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

